
Verksamhetsberättelse 2017 
 

1.0 Inledning 

2017 innebar stora utmaningar för Seko Stockholm. Året inleddes med ett ordförandebyte, och 

sedan tidigare stod regionen också utan kassör, en situation som befästes i och med Monika 

Moströms alltför tidiga bortgång kort efter årsmötet. Det betydde att flera kamrater snabbt fick axla 

nya roller. Detta ägde rum samtidigt som vi förberedde för en förbundskongress där mycket stod på 

spel, inte minst då vi behövde försvara den demokratiska organisationens ställning. Vi har också 

engagerats i avtalsrörelsen, slagits för städare på pendeln när dessa ställdes inför uppsägningar, och 

dragit igång förberedelserna inför årets valrörelse, för att nämna några saker. 2017 blev ett intensivt 

år för Seko Stockholm, där styrelsen verkligen testats, och aktivitetsnivån har varit högre än 

någonsin, vilket framgår i denna verksamhetsberättelse.  

 

1.1 Seko Stockholm säte 

Seko Stockholm, organisationsnummer: 802409-1343  

Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, Solna  

Postadress: Box 1032, 171 21 Solna 

 

1.2 Medlemsutveckling 

Seko Stockholm hade 2017 i februari 21 375 medlemmar. I februari 2018 är den siffran 20 924. Det 

innebär en minskning med 451 medlemmar. 

 

2.0 Demokratiska organisationen 

2.1 Representantskap 2017-04-05 

På Seko Stockholms representantskap 5 april närvarade 44 röstberättigade ombud från 27 olika 

klubbar (25 om man räknar bort två ledamöter som var där på styrelsens mandat). Det är en ökning 

mot förra året, då 20 klubbar var företrädda. Totalt 6 av Sekos 9 branscher var representerade 

(klubbar från Civil, Post, Trafik, Väg & Ban, Vård och Tele fanns på plats, Energi och Försvar saknades, 

Sjöfolk ingår inte). Årsmötesordförande var Ulf Brandt, som gäster hade vi Valle Karlsson (som 

pratade om avtalsrörelsen) och Talla Alkurdi (som pratade utifrån rollen som oppositionspolitiker i 

Landstinget). Årsmötet valde Karin Åkersten till ny ordförande. 

 

2.2 Höstmöte 2017-11-16 

På höstmötet deltog 43 röstberättigade ombud från 28 klubbar (27 om man räknar bort två 

ledamöter som var där på styrelsens mandat). Totalt 6 av Sekos 9 branscher närvarade (klubbar från 

Civil, Post, Trafik, Väg & Ban, Vård och Tele fanns på plats, Energi och Försvar saknades, Sjöfolk ingår 

inte). Årsmötesordförande var Bjarne Isaksson, som gäster hade vi Mats Ekeklint som talade om 

avtalsrörelsen, och Lisa Pelling, som talade om sin analys av den föregående valrörelsen. Höstmötet 

valde Gunnar Westin till ny kassör i ett fyllnadsval.  

 

2.3 Deltagande på Sekos kongress 2017-04-25 – 2017-04-27 

Seko Stockholms kongressdelegation med 15 kamrater deltog på kongressen i Stockholm 25-27 april. 

Kongressdelegationen gjorde bra ifrån sig, och den stora majoriteten av delegaterna gjorde inlägg 

från talarstolen i olika frågor. Vi lyckades få gehör för många av de motioner vi gav stöd åt, 

samarbetet med andra delegationer fungerade bra och beträffande debatten om stadgarna stärktes 

regionernas ställning som klubbarnas demokratiska organisation. En annan tveklös framgång var att 

Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten valdes in i förbundsstyrelsen. 



 

2.2 Styrelsens sammansättning 

Ordförande   Karin Åkersten  TRAFIK 

Vice ordförande  Erik Persson   POST 

Kassör   Gunnar Westin  POST 

Ledamot   Kadir Kasirga    VÅRD 

Ledamot   Åsa Einerstam   POST 

Ledamot   Mikko Svensson  CIVIL 

Ledamot   Linnea Garli   TRAFIK 

Ledamot   Ove Skagerström  VÄG&BAN 

Ledamot   Natalie Wredfors  TRAFIK 

Ledamot (1:e ersättare)  Mattias Åberg   VÅRD 

Ledamot (2:e ersättare)  Gerardo Berrios  POST 

Ledamot (3:e ersättare)  Lina Yafi   TRAFIK 

Ledamot (4:e ersättare)  Kjell Stenersjö   VÄG&BAN 

Ledamot (5:e ersättare)  Matti Wennerberg  TRAFIK 

 

Kommentar: I och med tidigare kassör Monika Moströms bortgång anordnades fyllnadsval på 

höstmötet. I och med att höstmötet valde Gunnar Westin till kassör flyttades Natalie Wredfors upp 

från förste ersättarplats, och styrelsen utsåg Erik Persson till ny vice ordförande. 

2.3 Styrelsens arbete 

Styrelsen hade under 2017 6 styrelsemöten. Närvaron har varit god med undantag för det första 

mötet, som var snabbt sammankallat för att hantera tidigare ordförande Johnny Nadérus avgång. 

2.4 Verkställande utskottet 

Verkställande utskottet hade 8 möten under 2017. Det består sedan konstitueringen på första 

styrelsemötet efter årsmötet av Karin Åkersten, Erik Persson, Gunnar Westin och Linnea Garli. 

2.5 Revisorer 

Ordinarie: Evamari Hådén och Sandra Altamirano. 

Ersättare: Markus Nordanstig 

Ene revisorsersättaren, Anna Westling, har avsagt sig uppdraget p.g.a. inte längre förtroendevald i 

och med byte av arbetsplats. 

 

2.6 Valberedning 

Seko Stockholms valberedning består av Anna-Carin Lindberg (sammankallande), Tommy Karlsson, 

Astrid Hermelin och Andreas Asp. Bawer Kevir har inte tjänstgjort p.g.a. ej längre verksam inom Seko.  

2.7 Fanbärare 

Alf Reine och Jan Höjer (båda från klubb 124). Fanbärarna har kallats att närvaro vid den 

manifestation postklubbarna arrangerade 24 april, samt vid första maj-firandet i 

socialdemokraternas tåg. 

 

3. 0 Arbete mot klubbar och Seko-sektioner 

3.1 Medlemsredovisning Seko-sektionerna och klubbarna 

Regionklubb Stockholm: 1870 

Sekosektion pensionärer: 770 



Sekosektioner försvarsveteranerna Muskö/Berga: 90 

Sekosektion Postpensionärer: 1562 

Sekosektion Telepensionärer: 885 

3.2 Organiseringsarbete 

Aktivistgruppen är Seko Stockholms grupp för uppsökeri och arbetsplatsbesök. Under 

verksamhetsåret har gruppens numerär, av olika anledningar, decimerats ganska kraftigt. Arbetet 

består dock och nedan räknas projekten där gruppen deltagit upp: 

Telenor: Under totalt tolv dagar i mars och april, uppdelat på två tillfällen, där samtliga Telenors 

butiker i Stockholm besöktes två gånger. Insatsen resulterade under perioden i 27 nya medlemmar 

till Seko och att ett flertal nya förtroendevalda valdes på medlemsmöte. Projektet stödde sig i hög 

grad på ett nära samarbete med lokala förtroendevalda från kartläggning, genomförande och 

uppföljning. Arbetet gav också upphov till en kortare reportageserie i regionens medlemstidning, 

Första Linjen, när det visade sig att möjligheten att bilda klubb uppdagades.  

Vård Sollentuna/Täby: Aktivistgruppen understödde två medlemsaktiviteter på 

kriminalvårdsområdet i Sollentuna och Täby. Två A-gruppsmedlemmar deltog vid varje tillfälle. 

Reneriet: Projektet på Reneriet består av två delar i stort: att styrelseutveckla och stödja de 

förtroendevalda på pendeln, som idag ingår i Pendelklubben, i att bilda klubb och samtidigt hitta fler 

som kan tänka sig att ta ett förtroendeuppdrag. I tunnelbanan och Arlanda Express däremot, består 

organiseringsarbetet först och främst av att skapa en arbetsplatsnära struktur av förtroendevalda, 

samt att utbilda de medlemmar som finns. Därför har vi, för samtliga anställda på alla arbetsplatser 

(även Pendeln), arrangerat två introduktionsutbildningstillfällen, i syfte att stärka kunskaperna och 

den fackliga kulturen på arbetsplatserna.  

Utöver introduktionsutbildningarna har även flertalet medlemsmöten hållits, där aktuella lokala 

frågor har hanterats. Seko Stockholm har då närvarat för att bistå med hjälp i att organisera och 

planera. 

Polisen: Tillsammans med Seko Polisen sektion Stockholm-Gotland har arbetsplatsbesök genomförts 

på två arbetsplatser på Gotland: lokalpolisen och polisens kontaktcenter.  

 

3.3 Medlemsvård 

Vi har tillhandahållit Seko-kalendrar för våra medlemmar i regionklubben och Seko-sektionerna att 

beställa. 

4.0 Avtalsrören 

Seko Stockholm fick samordningsansvar på Spår- och Telekomavtalet i samband med de 

konfliktvarsel som trädde i kraft i maj.  

 

4.1 Konfliktmöten 

På båda avtalsområdena kallade vi in klubbarna (och förtroendevalda på de arbetsplatser som 

saknade klubb, främst på småföretagen på telekom) till konfliktmöten för att ta itu med 

förberedelserna. På dessa möten deltog för avtalsområdena ansvariga ombudsmän, och vi använde 

mötena för att dela ut strejkvästar samt gå igenom rutiner för konfliktförberedelserna. På mötet med 

spårklubbarna deltog 27 förtroendevalda, som representerade samtliga klubbar. På mötet för 

Telekom deltog 10 förtroendevalda, här saknades dock företrädare från de större klubbarna. 

 



4.2 Informations- och propagandainsatser 

Vi organiserade och informationsutskick till de klubblösa medlemmarna på båda avtalsområdena och 

bistod förbundet med flygblad och affischer till samtliga klubbar i spårtrafiken. I förhållande till 

spåravtalet organiserade vi även en flygbladsutdelning i morgonrusningen på t-centralen, där 15 

förtroendevalda med bistånd av SSU delade ut 4000 flygblad, vilket tillsammans med förbundets 

affischering bidrog till att uppmärksamma varslet. 

 

Medialt gjorde vi (i förhållande till varslet på spåravtalet) två utspel i ETC om Almegas försök att få 

företagen att kartlägga fackligt anslutna. Vi bidrog också till ytterligare ett utspel på 

järnvägsinfrastrukturavtalet, där Sekos fackliga organisation på Infranord i övrigt skötte 

förberedelsearbetet. 

 

4.3 Utvärderingsmöten 

Vi organiserade även uppföljningsmöten på båda avtalsområdena, där ansvariga ombudsmän 

(Thomas Gorin på Spår, PO Fällman på Telekom) informerade om de träffade avtalsuppgörelserna. 

 

5.0 Arbetsmiljöarbete 

Seko Stockholm genomförde under 2017 inga aktiviteter på verksamhetsområdet. Ett embryo till 

arbetsmiljökommitté bildades på kommittéernas dag 15 september. 

 

6.0 Arbete i LO-distrikten, 6F och LO-facken  

6.1 Demokratisk representation 

Seko Stockholm har varit aktiva på såväl Stockholms läns som Gotlands LO-distrikts 

representantskap, vi har även haft styrelserepresentanter i båda distrikten, i Stockholm Karin 

Åkersten och på Gotland Åke Bäckman. Vi har även varit representerade i kommittéer enligt nedan:  

Alexander Lindholm, ordförande valberedningen  

Karin Åkersten, Arbetsmarknad- och socialförsäkringsgruppen 

Åsa Einerstam, Fackliga utbildningskommittén  

Christer Bergk, Ekobrottskommittén. 

Frida Lindblom/Natalie Wredfors, Regionala ungdomskommittén  

Ulf Andersson, Arbetsmiljökommittén  

Roger Isaksson, Folksamkommittén 

Bemanningsgruppen, Ronnie Bergmark 

Erik Persson, Kommittén för högre organisationsgrad 

 

6.2 Styrgrupp 6F 

En styrgrupp av ordförandena från de fem 6F-avdelningarna/regionerna har träffats och diskuterat 

aktuella frågor och hittat samarbeten där det har fungerat. 6F har inlett ett samarbete inför valet 

2018 och påbörjat arbetet med att profilera fackliga kamrater i valrörelsen. 

 

6.3 LO-facken 

Följande Seko-medlemmar, som nominerats av Seko Stockholm, är aktiva i styrelserna för de 

tvärfackliga LO-facken på kommunal nivå: 

Huddinge: Fredrik Fjellström 

Sigtuna: Oskar Lindskog 

Solna/Sundbyberg: Bengt Wallman och Viktor Wikström 

Upplands Väsby: Emelie Jansson 



Österåker: Dan Jonsson 

Järfälla: Calle Fridén 

 

7.0 Gotland 

 

7.1 SAK Gotland 

Under 2017 återupplivades SAK Gotland (Sekos samarbetskommitté Gotland). SAK har haft 6 möten 

under året, och Seko Stockholm har närvarat med representanter på dessa. Under första mötet 

organiserade vi en utbildning i medlemsrekrytering för de förtroendevalda, och sedan har arbetet 

successivt utvecklats i riktning mot att göra riktade insatser på arbetsplatser för att stärka 

organiseringen på ön. 

 

7.2 Medlemsaktivitet 24 november 

SAK Gotland organiserade en socialt engagerande medlemsaktivitet i form av middag och bowling 

fredagen 24 november. Seko Stockholm bistod med utskick av inbjudan till denna. Av 35 anmälda 

närvarade 28 medlemmar. 

 

8.0 Kommunikation  

8.1 Första Linjen 

Vi har i enlighet med verksamhetsplanen gett ut Seko Stockholms medlemstidning Första Linjen med 

fyra nummer. Under året blev Mats Wingborg redaktör då Rebecka Bohlin fick nytt jobb. 

Redaktionsrådet har under året som gått bestått av sex förtroendevalda från fyra av Sekos branscher.  

8.2 Hemsida och nyhetsbrev 

Hemsidan ligger sedan början av 2017 på förbundets gemensamma och uppdateras regelbundet med 

nyheter, uttalanden, nyhetsbrev till förtroendevalda och medlemmar, samt ny information gällande 

personalförändringar på regionkontoret. 

 

Nyhetsbrev till förtroendevalda läggs upp efter att ha skickats ut per epost. Under 2017 skickade vi ut 

11 nummer av detta nyhetsbrev. Av vårt digitala medlemsbrev, som även det arkiveras på hemsidan, 

skickades vi ut 7 nummer.  

8.3 Facebook-sida 

Under 2017 fortsatte den positiva utvecklingen med att öka följarskapet på Seko Stockholms 

facebook-sida, dock med en något lägre ökningstakt än tidigare. Från 4 500 är idag antalet som gillar 

oss uppe i närmare 5300. 

8.4 Seko Stockholm i offentlig debatt 

Seko Stockholm var ute i offentlig debatt med uttalanden och kommentarer vid inte mindre än 15 

tillfällen under 2017: 

 

- ”S-ombud: Regeringen satsar för lite på infrastrukturen” (Dagens Arena 1 feb) 

- Almega uppmanar till kartläggning av fackmedlemmar (ETC 9/5) 

- Fler försök att kartlägga fackanslutna: ”De frågade efter medlemslistor” (ETC 11/5) 

- ”Det är bra att ha resväskan redo” (ETC 15/5) 

- ”Misslyckad upphandling hotar 90 tågstädares anställningar” (ETC-debatt 3 juli) 

- ”Stockholms pendeltåg kan få hälften så många städare” (DN 9/7) 

- ”God välfärd kräver schysta villkor” (ETC-debatt 11 juli) 

- ”Seko: Städare inlåsta under natten i nya Citybanan” (17/7 SVT Nyheter) 



- Inslag i radio P4 med Karin Åkersten (29/8)  

- Inslag i Svt lokalnyheter med Karin Åkersten (29/8) 

- ”Vi vill ha jobben kvar” (Seko-tidningen 29/8) 

- ”Protest mot uppsägning av pendelstädare” (Dagens Arena 29/8) 

- ”I anständighetens namn, stoppa utvisningarna till Afghanistan” (8/9 ETC Debatt) 

- ”Visst bör LO ta ställning mot utvisningarna till Afghanistan” (Arbetet 22/9) 

- ”Seko Stockholm ställer krav inför valet 2018 (27/11 Seko-tidningen)” 

 

9.0 Facklig-politiskt arbete 

9.1 Facklig-politisk kommitté 

Seko Stockholms facklig-politiska kommitté består av Karin Åkersten, Kadir Kasirga, Alexander 

Lindholm, Gunnar Westin, Lina El-Yafi och Erik Persson. Kadir Kasirga har varit sammankallande och 

facklig-politisk ansvarig för Seko Stockholm. Kommittén har haft regelbundna möten där man har 

följt upp det fackligt-politiska arbetet i regionen. 

 

9.2 Manifestation tillsammans med postklubbarna  

Den 22 april bistod Seko Stockholm postklubbarna i Stockholm då dessa manifesterade på 

Mynttorget bakom krav på bättre arbetsmiljö för postanställda, samt för att påverka politikerna med 

anledning av utredningen om ny postlagstiftning. Omkring 130 deltog trots hårt väder. På 

manifestationen talade förutom lokala fackliga företrädare Seko Stockholms ordförande Karin 

Åkersten. Seko Stockholm var också behjälplig med att få fram talare från politiken, närmare bestämt 

Teres Lindberg (ledamot i trafikutskottet för socialdemokraterna) och Emma Wallrup (motsvarande, 

för vänsterpartiet). Seko Stockholm anlitade också ett filmteam för att dokumentera aktiviteten som 

fick bra spridning i sociala medier. 

9.3 Aktiviteter för att försvara jobben på Solreneriet 

I juni varslades ett stort antal städare på pendeltågen om uppsägningar av arbetsgivaren Solreneriet, 

underentreprenör till MTR. Seko Stockholm samarbetade med Pendelklubben kring olika aktiviteter 

för att protestera mot uppsägningarna, som var resultatet av uppenbara brister i upphandlingen. 

Seko Stockholm bistod pendelklubben med lokal för tillverkning av plakat, och gav understöd när 

klubben protesterade på Odenplan i samband med invigningen av Citybanan 9 juli, där bl.a. Kristoffer 

Tamsons talade. Vi anlitade också ett filmteam för att dokumentera protesten för spridning i sociala 

medier. I samband med aktiviteterna gjorde vi mediala utspel i DN och på ETC Debatt. I augusti 

uppvaktade vi även politikerna i Landstinget, och i samband med det intervjuades vår ordförande 

Karin Åkersten i både radio P4 och SVT:s lokala nyhetssändning.    

9.4 Inför valet 

Verksamhetsåret 2017 har präglats av förberedelse inför det stundande valet som äger rum den 9 

september 2018. Vi har organiserad flera mötesaktiviteter för att tillsammans med klubbarna 

formulera Seko Stockholms prioriteringar i valrörelsen. 

Arbetet inför valet började redan på första styrelsemötet i juni, där ett utkast till valplan diskuterades 

igenom. Valplanen, som innehåller riktlinjer för ringaktiviteter, arbetsplatsbesök och en process för 

att ta fram en valplattform för Seko Stockholm, togs på påföljande styrelsemöte i september. Seko 

Stockholm var därmed ute i god tid med en tydlig strategi för valarbetet, som nu håller på att 

verkställas. 

9.5 Kyrkovalet 

Inför kyrkovalet gjorde Seko Stockholm en insats i form av ringaktiviteter, där en av våra 



förtroendevalda kontaktade förtroendevalda och uppmuntrade dem att ta diskussionen på 

arbetsplatserna om vikten av att rösta i kyrkovalet: En bra första uppvärmning inför det stundade 

valet. 

 

9.6 Facklig-politisk inspirationsdag 24 okt  

Som en del i arbetet med att ta fram en valplattform, med tydligt syfte att påverka den fackliga 

valrörelsen, organiserade Seko Stockholm en inspirationsdag på vilken ett 30-tal fackligt-politiskt 

ansvariga från klubbarna deltog. Inspirationsdagen gästades av Anders Ygeman, ordförande för 

Socialdemokraterna i Stockholm Stad och gruppledare för socialdemokraternas riksdagsgrupp, samt 

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. Även Anton Levein, 

valsamordnare för 6F, deltog och berättade om det gemensamma tvärfackliga arbetet för att påverka 

i valrörelsen.  

Inspirationsdagen resulterade i ett omfattande dokument, ”Seko Stockholms inspel till den fackliga 

valrörelsen”, som vi kommer att använda för att driva medlemmarnas frågor. Utifrån detta 

dokument har vi redan publicerad några debattartiklar. 

9.7 Facklig-politisk samverkan och samarbete 

Seko Stockholm har under året haft regelbundna möten med Socialdemokraterna i Stockholms län 

landsting tillsammans med Kommunal Stockholm och Transport. Vi har också haft möten med 

Vänsterpartiet.  

 

Seko Stockholm bistod Seko Sossens valplaneringskonferens i september med 10 000 kr, samt 

betalade för tre konferensdeltagare. Vi stod också för kostnaden på 3 000 kr i samband med en 

valprogramsaktivitet föreningen genomförde i december, inkl. en social aktivitet, ”Bowla med Roffe”.  

 

9.8 Facklig-politisk ledarskapsutbildning 

Till årets facklig-politiska ledarskapsutbildning, arrangerad av LO-distriktet, skickade Seko Stockholm 

två deltagare, Erik Persson och Emelie Jansson. Kursdeltagarna arbetar bl.a. med att organisera ett 

eget projektarbete. Erik Perssons projektarbete syftar till att få klubbarna att valarbeta, Emelie 

Jansson om att ta politiska samtal på arbetsplatserna i sin egen klubb (Seko Postklubb Stockholm 

Norr). 

9.9 Socialistiskt forum 

Seko Stockholm deltog som medarrangör på ett möte organiserat med SSU Stockholm. Mötet 

handlade om McDonalds-anställdas kamp för högre löner i Storbritannien. En facklig organisatör, 

Steven Day från The Bakers Union, berättade om kampanjen. Mötet samlade omkring 25 deltagare 

och filmades av Gräsrots-tv, vilket ledde till bra spridning via Seko Stockholms Facebook-sida. 

9.10 Första maj 

Till 1 maj arrangerade vi tillsammans med Seko Sossen en uppskattad sillunch som blev välbesökt. 

Genom bland annat våra sociala mediekanaler och dels via vår tidning ”Första linjen” uppmanade vi 

våra medlemmar att demonstrera den 1 maj. 

 

Karin Åkersten talade på socialdemokraternas första maj-firande i Sollentuna. Gunnar Westin talade 

på vänsterpartiets första maj-firande i Uppsala. 

9.11 Hearing i Landstinget 

Den 9 november organiserade Seko Stockholm tillsammans med Transport och Kommunal en hearing 



om upphandlingarna i landstingshuset. I hearingen medverkade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet. En inbjudan hade skickats till alla politiska partier i landstinget.  

Hearingen var mycket lyckad: ett 60-tal förtroendevalda från olika branscher och trafikslag inom 

kollektivtrafiken deltog och berättade om hur det är att arbeta i en upphandlad verksamhet. 

Hearingen uppföljdes med en debattartikel i ETC undertecknad av ordföranden från de tre fackliga 

organisationerna som kräver att landstingspolitikerna tar ett större ansvar för de anställdas 

arbetsmiljö och trygghet, samt att en oberoende utredning tillsätts, som ställer kostnaderna i det 

nuvarande upphandlingssystemet mot vad det skulle innebära att driva hela, eller delar av 

verksamheterna i egen regi.  

 

9.12 Samarbete med S2000 

Seko Stockholm inledde ett samarbete med den socialdemokratiska föreningen S2000 kring en serie 

mötesseminarier som kommer att arrangeras av föreningen under 2018. S2000.föreningens 

seminarieverksamhet engagerarar ofta med än 30 mötesdeltagare, och mötena hålls på fredagar på 

kafé Cirkeln på ABF-huset. Frågor som kommer att tas upp i samarbete med Seko Stockholm berör 

bl.a. frågan om offentlig upphandling av kollektivtrafik, frågan om förstatligande av järnvägsunderhåll 

mm.  

 

Som ett led i att bistå seminarieverksamheten bistod Seko Stockholm S2000 med ett anslag på 

10 000 kr. 

 

9.13 Seko Stockholm med i politiken 

Utöver Seko Stockholms facklig-politiska verksamhet är flera kamrater i Seko Stockholm verksamma i 

politiken. Denna verksamhet ligger utom Seko Stockholms direkta verksamhet men förtjänar att 

nämnas eftersom den vittnar om vårt inflytande i arbetarrörelsen. 

 

Under året har Seko Stockholm inom socialdemokraterna varit mycket aktivt genom Seko Sossen. Till 

socialdemokraternas kongress som hölls i april lyckades vi få tre Seko-medlemmar att ta plats i 

kongressdelegationen från Stockholm Stad. Vi har två Seko-medlemmar i Stockholms 

Arbetarekommuns styrelse och tre Seko-medlemmar i arbetarekommunens Fackliga Utskott. Seko 

Sossen är fortfarande en av de största arbetsplatsföreningarna av de fackliga s-föreningar som ingår i 

Stockholms arbetarekommun. Utöver detta finns även Seko-medlemmar representerade i andra 

arbetarkommuner i länet. 

 

Inför valet 2018 har det facklig-politiska samverkansarbetet med socialdemokraterna resulterat i att 

tre av Seko Stockholms medlemmar står på någorlunda valbara platser på riksdagslistan för 

Socialdemokraterna i Stockholm Stad. Det är en hittills oöverträffad framgång, och något som 

understryker Seko Stockholms ställning inom Stockholms arbetarrörelse. 

 

De Seko-medlemmar som verkar inom vänsterpartiet har under verksamhetsåret genomfört en 

sammanslagning av två tidigare partiföreningar, Trafikvänstern och Postvänstern, till en förenad 

förening, Sekovänstern. Sekovänstern hade ett ombud på vänsterpartiets valkongress 9-11 februari. 

 

10.0 Mångfald och integration 

 

10.1 Mångfalds-kommitténs arbete under 2017 



Mångfaldsgruppen består av Gerardo Berrios, sammankallande, Nina Lagerstedt och Sandra 

Altamirano. 

Seko Stockholm har deltagit i en pilot i ett projekt med namnet ”inkluderande arbetsplatser” under 

ledning av Marcus Priftis som under ett år var anställd av LO-distriktet i Stockholm. Projektet 

handlade om jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen där målet var att hjälpa klubbar med 

jämställdhets- och integrationsarbetet i samverkan med arbetsgivaren. Projektet resulterade i en 

utbildning där arbetsplatsen är utgångspunkt. ”Inkluderande arbetsplatser” är en funktionell 

utbildning som syftar till att förbättra människors villkor på arbetsplatsen. Tre Seko-klubbar deltog i 

utbildningen i våras, Pendelklubben, Lok pendeln och Lokalbaneklubben.  

10.2 Seminarium för jämställdhets- och integrationsseminarium 1 dec 

Den 1 december genomfördes ett jämställdhets- och integrationsseminarium. Vi samlade 35 

förtroendevalda som är jämställdhets- och integrationsansvariga, merparten från Stockholmsklubbar, 

men även med representanter från nationella klubbar: Bring Citymail, Polisen, Postklubben för chefer 

och specialister inom PostNord. Även en gäst från Seko Skåne deltog. 

Seminariet inleddes av Marcus Priftis, som presenterade ”inkluderande arbetsplatser”. De tre 

klubbar från trafikbransch som har varit involverade berättade om erfarenheterna av arbetet, om 

både framgångar och motgångar. Seminariet diskuterade också hur vi kan arbeta med kartläggning 

av respektive arbetsplats och hur man kan hantera arbetsgivarnas syn på frågorna.        

I den andra delen av seminariet medverkade Viktor Bernhardtz från Katalys, 6F-förbundens 

oberoende fackliga idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. I början av 

oktober släppte Katalys en rapport som heter ”med integrationen som murbräcka”. Rapporten visar 

att det är en myt att den svenska integrationspolitiken skulle vara totalt misslyckad. Mycket måste 

förbättras men den svenska modellen är fundamentet för att skapa en lyckad integrationspolitik. Det 

blev ett intressant samtal. 

Förbundets ombudsman Ingela Edlund, som är ansvarig för jämställdhets- och integrationsfrågor, 

berättade om hur förbundet kommer att jobba med värderingsfrågor och vikten av att 

förtroendevalda lever som vi lär.  

Ingela pratade om Metoo-rörelsen och hur förbundsordförande Valle Karlsson har uttalat sig om 

förtroendevaldas ansvar att agera på arbetsplatser när frågor kommer fram. Vår inställning ska vara 

att utreda utförligt, gå till grunden och inte sopa något under mattan. 

Ingela betonade att det ingår i vårt uppdrag att bemöta sexistiska kommentarer, fördomar och all 

sorts diskriminering, främlingsfientlighet och rasism på våra arbetsplatser och på fackliga möten. 

Hon uppmanade seminariets deltagare att höra av sig till förbundet om det förekommer konkreta fall 

på våra arbetsplatser och lokala klubbar angående diskriminering, främlingsfientlighet och rasism, då 

det är viktig att förbundet känner till händelserna för att kunna hjälpa till på rätt sätt från början. 

10.3 Fackligt center för papperslösa 

Seko Stockholm har fortsatt arbetet i FCFP som hjälper papperslösa asylsökande och tredjeland-

migranter att tillvarata sina rättigheter på arbetsmarknaden. 

Under 2017 bemannade Seko Stockholm centret 5 gånger och vi har även deltagit aktivt i 

tolkningsarbetet vid flera tillfällen. Vi har också bemannat Stadsmissionen hjälporganisation för Eu-

migranter och papperslösa. 

11.0 Ungdomsverksamhet 



11.1 Seko Stockholms ungdomskommitté 

Seko Stockholm fick under verksamhetsåret en ny ungdomsansvarig, Natalie Wredfors, som 

efterträdde avgående Erik Persson. Frida Lindblom lämnade också ungdomskommittén under året 

för studier. Ungdomskommittén har under senare delen av verksamhetsåret bestått av Natalie 

Wredfors, Emelie Jansson och nyaste tillskottet Johanna Gustafsson. Ungdomskommittén har haft 

kontinuerliga träffar minst en gång per månad där de planerat ungdomsverksamheten. 

 

11.2 LO:s Ungforum 

LO:s ungforum arrangeras varje år ute på Runö. 250 fackligt aktiva unga från hela landet deltar i det 

tre dagar långa forumet som är en av LO:s största händelser. I år hade forumet temat Equal rights 

och deltagarna fick besöka seminarier och workshops på ämnet. Under forumet gavs det också tid till 

träffar och samtal både förbundsvis och regionvis där deltagarna planerar aktiviteter som ska göras i 

förbundet och på hemmaplan. Från Seko Stockholm deltog Johanna Gustafsson och Nina Lagerstedt. 

 

11.3 Organiseringsforum 

Organiseringsforum är även det ett tvärfackligt forum. Organiseringsforum hölls i år i Västervik med 

temat ”100 år av hunger och kamp” då det var 100 år sedan hungerupproret skedde i just Västervik. I 

staden hölls en stadsvandring för att knyta an till arbetarrörelsens historia och deltagarna fick även ta 

del av föreläsningar och workshops om organisering och nutida utmaningar för arbetarrörelsen. 

Erfarenheter och nya idéer utbyttes också mellan deltagarna. Från Seko Stockholm deltog Emelie 

Jansson, Erik Persson och Frida Lindblom.   

 

11.4 Sekos centrala ungdomskommitté 

Seko Stockholms ungdomsansvarige Natalie Wredfors har ingått i Sekos centrala ungdomskommitté, 

CUK:en, tillsammans med övriga regioners ungdomsansvariga. CUK:en har haft kontinuerliga träffar 

och videomöten för att uppfylla kommitténs uppgift som är att driva ungdomsfrågorna i förbundet. 

CUK:en ansvarar också för att varje år arrangera en central ungdomskonferens. I år fick Seko 

Stockholms ungdomskommitté det hedrade uppdraget att åt CUK:en planera och genomföra 

konferensen. Det blev 3 lyckade dagar ute på Lastberget där det planerades verksamhet och 

aktiviteter inför det kommande året.  

 

11.5 LO-distriktets regionala ungdomskommitté 

LO-distriktets regionala ungdomskommittés uppgift är att regelbundet samordna tvärfackliga 

aktiviteter och samarbeten mellan förbunden inom regionen. Kommittén består av representanter 

från de olika förbunden och Natalie Wredfors har varit Sekos representant.  

 

11.6 Facket på sommarjobbet 

Facket på sommarjobbet är LOs sommarjobbskampanj. Under kampanjen åker fackligt aktiva unga 

från hela landet runt och letar upp sommarjobbare och unga arbetare och informerar dem om deras 

rättigheter på jobbet. I Stockholm pågick kampanjen i 5 veckor och från Seko Stockholm deltog 

Natalie Wredfors och Frida Lindblom.  

 

11.7 Ungdomsansvarigträffar 

Varje år anordnar ungdomskommittén en vår- och en höstträff för alla ungdomsansvariga i regionens 

klubbar och sektioner. Syftet med träffarna är samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 

deltagarna samtidigt som det ges chans till kompetensutveckling. En inspirerande gäst brukar också 

alltid komma på besök för att hjälpa till med detta. I våras kom Siri Reinhag, tidigare aktiv i 

Kommunal, och visade hur vi kan skapa och fånga engagemang och på höstens träff deltog Annica 



Barning från förbundets internationella enhet och talade om Sekos projekt och arbete ute i världen. 

Deltagarna har i efterhand uppgett i utvärderingar att träffarna är givande och innehållsrika. På 

vårträffen deltog 17 ungdomsansvariga, på höstträffen 23. På höstträffen fanns tre branscher 

representerade (Post, Trafik och Vård). 

 

12.0 Studier 

De förbundsgemensamma kurserna har genomförts genom samordning med andra avdelningar. Till 

de kurser vi arrangerar skickas information och inbjudan till andra avdelningar och klubbar. 

Samarbete i studiefrågor sker också med andra förbund genom LO-distriktet i Stockholm.  

 

Sammanlagt har drygt 850 personer deltagit på utbildningar och seminarier under året. 

 

12.1 Studiekommittén 

Studiekommittén har under större delen av verksamhetsåret varit vilande, framförallt på grund av att 

vi haft svårt att hitta lämpliga ledamöter till kommittén. Under hösten hade vi till slut fått två nya 

ledamöter som var villiga att ingå i studiekommittén, som sedan dess består av Åsa Einerstam 

(sammankallande), Elias Cataño Cayetano (Klubb SJ Trafik) och Mattias Åberg (Klubb Seko Häktet 

Sollentuna). Kommittén påbörjade arbetet i november med att planera en studiekonferens i början 

av 2018. 

 

12.2 Medlemsutbildning 

Under året har 228 medlemmar gått medlemsutbildningar som genomförts i klubbars, Seko 

Stockholm, eller i LO-distriktets regi. Cirka hälften av dessa har deltagit i Seko Postens 

pensionsutbildning som genomförs i klubbars regi. Det är utan tvekan den mest populära 

medlemsutbildningen.  

Medlem i facket; 8 kvinnor 10 män 

Om facket; 3 män 2 kvinnor 

Postens pensionsutbildning; 70 män, 44 kvinnor 

Avtalsutbildning i klubbars regi; 17 män, 11kvinnor 

12.3 Introduktionsutbildning 

I introduktionsutbildningarna har 75 personer, varav 27 kvinnor och 48 män deltagit.  

 

12.4 GFU, Vald på jobbet 1 och 2 

Vi har under året genomfört GFU/Vald på jobbet i tvärfacklig anda. Under 2017 så togs det 

övergripande ansvaret för Vald på jobbet över av LO-distriktet och ABF tog över det administrativa 

ansvaret för utbildningen. Seko Stockholm valde då att låta ABF administrera även Vald på jobbet 2, 

för att det skulle bli en helhet. 8 stycken steg 1- utbildningar, samt 6 st. utbildningar i steg 2 var 

planerade från början. Tyvärr fick vi ställa in ett tillfälle av varje på grund av för få anmälda. 

Steg 1. Vald på jobbet, med totalt 82 deltagare, 30 kvinnor och 52 män. 

Steg 2. Vald på jobbet, med totalt 72 deltagare, 21 kvinnor och 51 män. 

GFU-handledarna kommer från hela landet men i första hand använder vi oss av dem som kommer 

från Stockholm: Annika Sylvan, Åsa Einerstam och Lars Lappalainen. Vi har även haft handledare från 

Fastighets, Livs och Målarna. 



12.5 Arbetsrätt Grund (ARG) 

Seko Stockholm har haft 3 stycken ARG(Arbetsrätt 1)-utbildningar under året, med totalt 39 

deltagare varav 15 kvinnor och 24 män. Handledarna kommer från hela landet. 

 

12.6 Facklig-politisk aftonskola 

Från 2017 års uppstart under hösten hade Seko Stockholm två deltagare (män). 

12.7 Puma-utbildning 

I december kunde vi, efter många turer med tekniskt krångel, äntligen starta upp de efterlängtade 

Puma-utbildningarna för klubbarnas ansvariga. Två utbildningar hölls i december. Vår enda 

kvarvarande handledare i Stockholm, Karin Åkersten, genomförde utbildningarna tillsammans med 

inlånade handledare från andra regioner.  

 

12.8 Seminarium för arbetssökande medlemmar 

Den 7 december hölls det årliga seminariet för arbetssökande medlemmar. Seminariet är ett 

samarbete med 6F i huset i Solna, de deltagande förbunden detta år var förutom Seko; Elektrikerna, 

Byggnads och Målareförbundet. Seminariet gästades i år av Folksam, A-kassan, Unga Örnar samt 

Martina Haag, som höll en inspirerande och mycket omtyckt föreläsning om att ta sig igenom en 

livskris, sätta nya mål i livet och hur man når dem. 

 

12.9 Ekonomiskt anslag till Långholmens folkhögskola 

Under 2017 genomfördes flytten av Långholmens folkhögskola till de nya lokalerna i Sundbyberg. 

Som en del i att stödja utbildningsverksamheten beslutade höstens representantskap på förslag från 

styrelsen om ett bidrag från det egna kapitalet med 125 000 kr. Bidraget kommer att täcka kostnader 

för ny utrustning och lokalernas utformning. Bidraget uppmärksammas med att en av lokalerna får 

vårt namn anslaget på en graverad platta. 

 

13.0 Slutord 

Som framgått av ovanstående verksamhetsberättelse har Seko Stockholm haft ett ovanligt intensivt 

år. Vi kan vara stolta över den verksamhet vi levererat, och att vi trots prövningar kunnat gå på 

offensiven och flytta fram positionerna på en rad verksamhetsområden. Förutsättningen för detta är 

dock inte styrelsens framgång allena, utan lika viktigt att betona är alla engagerade förtroendevalda 

som på olika vis och i olika sammanhang tar del av den regionala fackliga verksamheten. Seko 

Stockholm är ingenting utan våra klubbar, men tillsammans är vi mycket starkare än enbart 

sammanslagningen av våra enskilda delar. Allt ligger nu öppet för ytterligare framryckning i Seko 

Stockholms arbete för att stärka den fackliga organisationen som demokratiskt förankrad 

kamporganisation med socialismen som ledstjärna. 

 


